UCHWAŁA NR XXXIX/284/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840; z 2018 r. poz. 650, poz. 663) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/264/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Hajnówka 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1654) wprowadza się następującą zmianę:
§ 5. otrzymuje brzmienie:
1. Gmina Miejska Hajnówka realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt z terenu Miasta
Hajnówka przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zabiegi wykonywane są na koszt Gminy
Miasta Hajnówka.
2. Zabiegi wykonywane są przez lekarza weterynarii wskazanego w § 9 ust. 1 Programu.
3. Plan sterylizacji lub kastracji będzie dotyczył psów i kotów posiadających właściciela lub pozostających
pod opieką innej osoby (opiekuna) zamieszkujących teren Miasta Hajnówka, przy pełnym poszanowaniu praw
właścicieli tych zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają i będzie realizowany
w ramach Akcji pn. "Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w Hajnówce w 2018 r." Plan będzie
realizowany - przy częściowym dofinansowaniu Miasta - 75% kosztów przeprowadzonego zabiegu u psów
oraz w wysokości 50% kosztów przeprowadzonego zabiegu u kotów.
4. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt, finansowany będzie z budżetu Miasta w miarę posiadanych
środków.
5. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia właściciela
zwierzęcia, które będzie weryfikowane w oparciu o dane posiadane przez Urząd.
6. Akcja prowadzona będzie do 30 listopada 2018 r. do wyczerpania środków finansowych,
przeznaczonych na ten cel w ramach Programu.
7. Wybór gabinetu weterynaryjnego mogącego świadczyć tego rodzaju usługi zostanie dokonany na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, poz. 2018).
8. Koszt zabiegu:
1) Gmina dofinansowuje zabiegi sterylizacji i kastracji w wysokości 75% kosztu zabiegu u psów, pozostałe
25% ponosi jego właściciel (opiekun).
2) Gmina dofinansowuje zabiegi sterylizacji i kastracji w wysokości 50% kosztu zabiegu u kota, pozostałe
50% ponosi jego właściciel (opiekun).
9. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt, będącymi mieszkańcami Miasta Hajnówka. Jeden
właściciel zwierzęcia nie może uzyskać dofinansowania więcej niż w stosunku do 2 zwierząt.
10. Warunkiem udziału w Akcji Sterylizacji i Kastracji, będzie:
1) złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku,
2) weryfikacja danych we wniosku w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
11. Pozytywnie zakwalifikowany wniosek w Urzędzie jest podstawą do wystawienia skierowania do
biorącego udział w Akcji gabinetu weterynaryjnego w celu ustalenia terminu zabiegu sterylizacji/kastracji
zwierzęcia.
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12. Przed dokonaniem zabiegu lekarz weterynarii stwierdzi, czy stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego
wykonanie - jeśli nie, powiadomi o tym Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, podając
przyczynę odmowy wykonania zabiegu.
13. Miasto nie będzie finansować:
1) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie),
2) opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań
wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie
szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy.
3) zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Id: 51DBD9D0-A844-42BA-B009-B97F41C97CD4. Podpisany

Strona 2

